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                          सरावल गाउँपाललका 

संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण काययववधि, 
२०७७ 

गाउँकाययपाललकाबाट स्वीकृत लिततिः२०७७/०६/२२ 

प्रिाणणकरण लिततिः२०७७/०६/२२ 

प्रकालशत लिततिः१०७७/०६/२३ 

 

 

प्रस्तावना : 

गाउँपाललकाको अधिकार क्षेत्रलित्र पने ववषयसँग सभबम्धित योजना, काययक्रि तथा आयोजना 
सभबधिी प्रस्तावको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सभबधिी 
अध्ययन, प्रततवदेन तयारी, स्वीकृतत, प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुिन प्रक्रक्रयालाई व्यवम्स्थत र 
प्रिावकारी बनाउन वाञ्छनीय िएकोले, 

गाउँ/नगर काययपाललकाले वातावरण तथा प्राकृततक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा 
३ को उपदफा (ग) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी यो काययववधि बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद - १ 

प्रारम्भिक 

 

१.  सकं्षक्षप्त नाि र प्रारभि: (१) यो काययववधिको नाि "सकं्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण काययववधि, २०७७" रहेको छ ।  

(2) यो काययववधि प्रचललत सङ्घीय कानूनले गाउँपाललकाको अधिकार क्षेत्रलित्र 
पने िनी तोक्रकएको ववषयसगँ सभबम्धित ववकास तनिायण कायय वा आयोजना कायायधवयन 
गने सरकारी, अियसरकारी,  गैर सरकारी,  सिुदायिा आिाररत संस्था र व्यम्तत वा 
कभपनी सबैको हकिा सिेत लागू हुनेछ। 
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(३) यो काययववधि गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन िएको लिततदेणि 
लागू हुनेछ ।  

2.  पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववधििा, - 

(क) "ऐन" िधनाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ सभझनु पछय । 

(ि) "काययपाललका" िधनाले गाउँ/नगर काययपाललका सभझनु पछय ।  

(ग) "काययसूची" िधनाले वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनयको लाधग यस 
काययववधि बिोम्जि स्वीकृत काययसूची सभझनु पछय ।  

(घ) "कायायलय" िधनाले गाउँ/नगर काययपाललकाको कायायलय र सो अधतगयत 
वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सभबधिी ववषय हेन े
िहाशािा/शािा/एकाईलाई सभझनु पछय ।   

(ङ) "गाउँपाललका" िधनाले सरावल गाउँपाललका सभझनु पछय ।  

(च) "प्रस्ताव" िधनाले ववद्यिान वातावरणीय अवस्थािा पररवतयन ल्याउन सतने 
क्रकलसिको ववकास कायय, िौततक क्रक्रयाकलाप वा ि–ूउपयोगिा कुनै पररवतयन 
गने कुनै योजना, आयोजना वा काययक्रि सञ्चालन गने सभबधििा तयार 
गररएको प्रस्ताव सभझनु पछय।  

(छ) "प्रस्तावक" िधनाले प्रस्ताव स्वीकृततको लाधग तनवेदन ददने वा प्रस्ताव 
कायायधवयन गनय स्वीकृतत प्राप्त व्यम्तत वा सरकारी, अियसरकारी वा गरैसरकारी 
तनकाय वा संस्था सभझनु पछय ।  

(ज) "प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण" िधनाले कुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो 
प्रस्तावले वातावरणिा उल्लेिनीय प्रततकूल प्रिाव पाने वा नपाने सभबधििा 
यकीन गनुयका साथै त्यस्तो प्रिावलाई कुन ैउपायद्वारा तनराकरण वा धयूनीकरण 
गनयका लाधग अवलभबन गररन ेउपायको सभबधििा ववश्लेषणात्िक रुपिा गररन े
अध्ययन तथा िूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(झ) "वातावरण" िधनाले प्राकृततक, साँस्कृततक र सािाम्जक प्रणाली, आधथयक तथा 
िानवीय क्रक्रयाकलाप र तयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको 
अधतरक्रक्रया तथा अधतरसभबधि सभझनु पछय ।  

(ञ) "वातावरणीय अध्ययन" िधनाले कुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट 
वातावरणिा पने प्रततकूल प्रिाव तनराकरण वा धयूनीकरण गनयको लाधग 
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अवलभबन गररने उपायका सभबधििा गररने संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रिाव िलू्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(ट) "वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन" िधनाले संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, 
प्रारम्भिक वातावरणीय पररक्षण वा वातावरणीय प्रिाव िलू्याङ्कन सभबधििा तयार 
गररएको प्रततवेदन सभझनु पछय । 

(ठ) "वातावरणीय प्रिाव िूल्याकंन" िधनाले कुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो 
प्रस्तावले वातावरणिा उल्लेिनीय प्रततकूल प्रिाव पाने वा नपाने सभबधििा 
यकीन गररयनकुा साथै त्यस्तो प्रिावलाई कुन ैउपायद्वारा तनराकरण वा धयनूीकरण 
गनयका लाधग अवलभबन गररन ेउपायको सभबधििा ववस्ततृ रुपिा गररन ेअध्ययन 
तथा िूल्याङ्कन सभझनु पछय । 

(ड) "व्यवसातयक कायययोजना" िधनाले प्रस्तावकले कायायधवयन गने ववस्ततृ 
पररयोजना प्रततवेदन तयार गनुयपने बाहेकका आयोजना वा काययक्रििा हुन े
लगानी र प्रततफलको ववश्लेषण सदहतको कायययोजना सभझनु पछय ।  

(ढ) "ववस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन" िधनाले प्रस्तावकले कायायधवयन गने ववकास 
तनिायणसँग सभबम्धित पररयोजनाको प्राववधिक र आधथयक पक्षहरु ववश्लेषण 
गररएको ववस्ततृ प्रततवेदन सभझनु पछय ।    

(ण) "संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन" िधनाले कुन ै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय 
त्यसबाट वातावरणिा पन ेप्रततकूल प्रिाव तनराकरण वा धयनूीकरण गनयको लाधग 
अवलभबन गररन ेउपायको सभबधििा सकं्षक्षप्त रुपिा गररन ेअध्ययन सभझन ुपछय 
।  
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पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबधिी व्यवस्था 
 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायलयले स्वीकृत बावषयक काययक्रि तथा 
कायययोजनाको आिारिा वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पन ेववकास तनिायण सभबधिी कायय 
वा आयोजना तथा काययक्रि पदहचान गरी सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोम्जिको सूचीिा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ६२ (क) बिोम्जि गाउँपाललका तथा नगरपाललका क्षेत्रलित्र गररने स्लेट, 
ढुङ्गा, धगट्टी, वालुवा एवं िाटोजधय वस्तुको ववक्री सभबधिी कायय सिेत सिावेश गनुय 
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोम्जि वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना 
तथा काययक्रिको पदहचान तथा सूची तयार गदाय सङ्घीय वातावरण सरंक्षण तनयिावली, 
२०७७ को आिारिा संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र 
वातावरणीय प्रिाव िूल्याङ्कनका लाधग छुट्टाछुट्टै सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोम्जिको सूची तयार गदाय यस काययववधिको अनुसूची –
१ िा उम्ल्लणित सीिा (थे्रसहोल्ड) अनुसार गनुय पनेछ । 

(५) कायायलयले वातावरणीय अध्ययन गनुयपन ेआयोजना वा काययक्रिको ववस्ततृ 
पररयोजना प्रततवदेन वा व्यवसातयक कायययोजना तयार िए पश्चात वातावरणीय अध्ययन 
गने गराउने व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोम्जि वातावरणीय अध्ययन गदाय अनुसूची –२ िा 
उम्ल्लणित वातावरणीय अध्ययन सभबधिी प्रवाह धचत्र, प्रिाव पदहचान तथा अध्ययन सचूी 
र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ ।  

४.   काययसूची तयारी तथा स्वीकृतत गनुयपने: (१) प्रस्तावकले संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययनको लाधग अनुसूची –३ र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लाधग अनुसुची –४ 
बिोम्जिको ढाचँािा प्रत्येक आयोजना वा काययक्रिको लाधग छुट्टाछुट्टै काययसचूी तयार गनुय 
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोम्जि तयार गररएको काययसूची स्वीकृततको लाधग 
वातावरण ववषय हेने िहाशािा/शािा/एकाईिा पेश गनुय पनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बिोम्जि पेश िएको काययसूची स्वीकृततका लाधग पेश 
गनुयअतघ ववषयसँग सभबम्धित शािा/िहाशािाको राय सुझाव सदहत पेश गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोम्जि पशे िएको सकं्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी 
काययसूची िए प्रिुि प्रशासकीय अधिकृतले र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सभबधिी 
काययसूची िए प्रिुि प्रशासकीय अधिकृत िाफय त अध्यक्ष/प्रिुिले आवश्यक जाँचबुझ 
गरी पेश िएको लिततले पधर ददनलित्र स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लागी ददन गणना गदाय थप कागजात िाग 
गरेकोिा त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लिततबाट र कुनै ववषयिा थप स्पष्ट गनय लेणि 
पठाएकोिा त्यस्तो ववषयिा स्पष्ट िई आएको लिततबाट गणना गररनेछ ।  

(६) उपदफा (४) बिोम्जि काययसूची स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा 
(१) बिोम्जि गदठत प्राववधिक सलिततको लसफाररशिा गनुय पनेछ ।  

5.  सावयजतनक सुनुवाई गनुयपने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारीको 
लसललसलािा प्रस्तावको कायायधवयनबाट प्रिाववत हुने क्षेत्रिा प्रस्तावको बारेिा सावयजतनक 
सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्कलन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोम्जि सावयजतनक सुनुवाई गदाय प्रस्तावकले प्रिाववत 
स्थानीय सिुदाय, वन उपिोतता सिूह गठन िएको िए सो सिूहका प्रतततनधि, वडा 
अध्यक्ष वा वडा सलिततका प्रतततनधिको रोहवरिा गराउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोम्जि सावयजतनक सुनुवाई गने प्रयोजनका लाधग 
प्रस्तावकले सोको लितत, सिय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रिको सभबधििा प्रचार 
प्रसार गनयको लाधग स्थानीय पत्रपत्रत्रका, रेडडयो वा अधय सञ्चार िाध्यिको प्रयोग गनुयका 
साथै सभबम्धित वडा कायायलय र आयोजना क्षते्रको कुन ैसावयजतनक स्थलिा सचूना सिते 
टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोम्जि गररने सावयजतनक सुनुवाई काययक्रििा आयोजना 
तथा काययक्रिबाट प्रिाववत क्षेत्रका नागररक, सिुदाय तथा िदहला, बालबाललका, 
अपाङ्गता िएका व्यम्तत, ज्येष्ठ नागररक तथा जोणिि रहेका वगयको सहिाधगता सतुनम्श्चत 
गनय प्रस्तावकले उपदफा (२) बिोम्जिको सूचना स्थानीय पत्रपत्रत्रका, रेडडयो र अधय 
सञ्चार िाध्यिबाट सभिव  िएसभि स्थानीय िाषािा सिते प्रचार प्रसार गनुय पनछे ।  

(५) प्रस्तावकले आयोजना तथा काययक्रिले सिेट्ने िौगोललक क्षते्रको आिारिा 
आवश्यकता अनुसार एकिधदा बढी स्थानिा सावयजतनक सुनुवाईको आयोजना गनुय पनछे 
।  
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(६) यस दफा बिोम्जि आयोजना गररएको सावयजतनक सुनुवाईिा िएको 
उपम्स्थतत, सुनुवाईबाट प्राप्त सझुाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सािग्री सिते वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदनिा सलंग्न गनुय पनेछ ।   

(७) सावयजतनक सनुवुाई काययक्रि सभबधिी ववस्ततृ ढाचँा तथा प्रक्रक्रया अनसुचूी 
–५ िा उल्लेि िएबिोम्जि हुनेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रततवेदन तयारी तथा स्वीकृतत सभबधिी व्यवस्था 
 

६.  वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बिोम्जि 
स्वीकृत काययसूची र दफा ५ बिोम्जि आयोजना हुन ेसावयजतनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव 
सिेतको आिारिा प्रस्तावकले प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रिको लाधग छुट्टाछुट्टै 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(२) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा अनुसूची –७ िा तोक्रकए बिोम्जि 
हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोम्जि प्रततवेदन तयार गदाय प्रस्तावकले प्रस्ताव 
कायायधवयन हुन ेगाउँपाललका/नगरपाललका वा त्यस क्षते्रका सभबम्धित सरोकारवाला तनकाय 
व्यम्तत वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पनय सतने प्रिावको 
सभबधििा सात ददनलित्र ललणित सुझाव उपलब्ि गराउन अनुसूची –८ बिोम्जिको 
ढाँचािा कायायलय, शैक्षक्षक संस्था, स्वास््य संस्था वा कुनै सावयजतनक स्थलिा सूचना 
टाँस गरी िुचुल्का तयार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोम्जिको सूचना कुन ैएक स्थानीय पत्रपत्रत्रकािा प्रकाशन 
गरी आफ्नो वेवसाइट िएिा सोिा सिेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बिोम्जि सूचना टाँस वा प्रकाशन िएकोिा सो 
सभबधििा कसैको रायसझुाव िए सचूनािा उम्ल्लणित अवधिलित्र सभबम्धित प्रस्तावकलाई 
आफ्नो राय सुझाव ददन सक्रकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बिोम्जि स्वीकृत काययसूची तथा उपदफा 
(१) बिोम्जि वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय प्रस्तावकले डेस्क अध्ययन, 



सरावल राजपत्र  
  

स्थलगत भ्रिण, अवलोकन र प्रिाव क्षेत्रका लक्षक्षत सिुदाय तथा सरोकारवालासँग 
अधतरक्रक्रया गरी त्याङ्क तथा सूचना संकलन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोम्जिको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनिा प्रस्तावकले 
प्रस्ताव कायायधवयन गन ेक्रििा वातावरणिा पनयसतने सकारात्िक प्रिाव बढोत्तरी तथा 
नकारात्िक प्रिाव धयूनीकरणको लाधग अपनाउन सक्रकने ववलिधन ववकल्पहरुको ववस्ततृ 
ववश्लेषण गरी त्यस्ता ववकल्पहरुिध्ये वातावरणीय दृम्ष्टकोणले प्रस्ताव कायायधवयन गनय 
उपयुतत हुने ववकल्प र सो ववकल्प कायायधवयन गनय सक्रकने आिार र कारण सिावेश 
गनुय पनेछ । (८) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय अनुसूची –९ िा 
उम्ल्लणित ववज्ञ िाफय त तयार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोम्जि वातावरणीय अध्ययन काययिा संलग्न ववज्ञहरु 
स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, राय परािशय र अधतरक्रक्रयाका लाधग आयोजना तथा 
काययक्रिको प्रस्ताववत स्थलिा अतनवायय रुपिा उपम्स्थत हुनु पनेछ ।  

(१०) वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन नेपाली िाषािा तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययसूची तथा प्रततवेदनिा उल्लेि गररने प्राववधिक शब्दावलीको लाधग 
नेपाली िाषा प्रयोग गदाय शब्दको आशयिा नै ताम्त्वक फरक पने िएिा त्यस्ता शब्द 
अंग्रेजी िाषािा उल्लेि गनय यस व्यवस्थाले वािा परुयाएको िातनने छैन । 

(११) उपदफा (१०) िा जुनसुकै कुरा लेणिएको िएता पतन ववदेशी लगानी 
िएका प्रस्तावको हकिा तयार गररन ेवातावरणीय अध्ययन प्रततवदेन र काययसचूी नपेाली 
वा अङ्ग्रेजी िाषािा तयार गनय सक्रकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बिोम्जि अध्ययन प्रततवेदन र काययसूची अङ्ग्रेजी 
िाषािा तयार पाररएको अवस्थािा सोको काययकारी सारांश सदहतको संक्षक्षप्त प्रततवेदन 
नेपाली िाषािा सिेत तयार गनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रततवदेन तयार गदाय वातावरण सरंक्षण 
ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण तनयिावली, २०७७ ले तोकेअनुसारको िापदण्ड र 
गुणस्तर कायि हुने गरी यस काययववधिले तनिायरण गरेको ढाँचािा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीय प्रिाव िलू्याङ्कन प्रततवदेन तयारी सभबधिी व्यवस्था प्रचललत 
सङ्घीय तथा प्रदेश कानून बिोम्जि हुनेछ ।  
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७.  अध्ययन प्रततवेदनको स्वीकृतत:  (१) दफा ६ बिोम्जि तयार गररएको संक्षक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन प्रिुि 
प्रशासकीय अधिकृत िाफय त अध्यक्ष/प्रिुि सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(२) अध्यक्ष/प्रिुिले उपदफा (१) बिोम्जि पेश िएको संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रततवदेन उपर अध्ययन, ववश्लेषण तथा 
पुनरावलोकनको लाधग दफा १४ को उपदफा (१) बिोम्जि गदठत प्राववधिक सलिततिा 
पठाउनु पनेछ ।  

(३) प्राववधिक सलिततले उपदफा (२) बिोम्जि प्राप्त िएको वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन उपर आवश्यक अध्ययन, परािशय, जाँचबुझ, ववश्लेषण तथा 
पुनरावलोकन गरी स्वीकृततको लाधग लसफाररश गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोम्जि प्राववधिक सलिततको लसफाररशको आिारिा 
प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि कायायधवयन गदाय वातावरणिा कुन ैउल्लेख्य प्रिाव पन े
नदेणिएिा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकले पालना गनुयपने शतय तोकी संक्षक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन िए अध्यक्ष/प्रिुिले र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण 
प्रततवेदन काययपाललकाले स्वीकृत गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोम्जि प्रततवेदन स्वीकृत गदाय प्रततवेदन पेश िएको 
लिततले पधर ददनलित्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको लागी ददन गणना गदाय थप कागजात िाग 
गरेकोिा त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लिततबाट र कुनै ववषयिा थप स्पष्ट गनय लेणि 
पठाएकोिा त्यस्तो ववषयिा स्पष्ट िई आएको लिततबाट गणना गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बिोम्जि वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको अध्ययन तथा 
जाँचबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गनुयपने देणिएिा संक्षक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययनको हकिा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गनय अध्यक्ष/प्रिुिले र 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकिा वातावरणीय प्रिाव िूल्याङ्कन गने गरी 
काययपाललकाले आदेश ददन सतनेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनुसार ददइएको आदेश अनुसार प्रस्तावकले थप अध्ययन 
गरी प्रारम्भिक वातावरणीय पररक्षण प्रततवेदन िए काययपाललका सिक्ष र वातावरणीय 
प्रिाव िूल्याङ्कन प्रततवेदन िए प्रदेश कानूनले तोकेको तनकाय सिक्ष पुनिः पेश गनुय 
पनेछ ।  
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(९) उपदफा (८) बिोम्जिको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुयपूवय 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सभबधिी काययसूची अध्यक्ष/प्रििुबाट र वातावरणीय प्रिाव 
िलू्याङ्कन सभबधिी काययसचूी प्रदेश काननूले तोकेको तनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनछे । 

८.  प्रततवेदन पररिाजयन गनय सक्रकने: (१) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन र 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन स्वीकृत िई सकेपतछ सो प्रततवेदनिा िौततक 
पवूायिार, डडजाइन तथा क्षिता र स्वरुपिा पररिाजयन गनुयपन ेवा सरंचना स्थानाधतरण वा 
फेरबदल गनुयपने िएिा वा आयोजना तथा काययक्रि क्षिता घटेिा वा रुि कटान 
संख्यािा थपघट गनुयपने िएिा काययपाललकाले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 
पररिाजयन गनय स्वीकृतत ददन सतनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेणिएको िएता पतन दफा ७ को 
उपदफा (६) बिोम्जि संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन गररएकोिा प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीक्षण वा प्रारम्भिक वातावरणीय पररक्षण गररएकोिा वातावरणीय प्रिाव िूल्याङ्कन 
गनुयपने आदेश ददएको अवस्थािा पररिाजयन सभबधिी व्यवस्था लागू हुने छैन ।  
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पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनुगिन सभबधिी व्यवस्था 
 

९.  प्रस्ताव कायायधवयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकले संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन स्वीकृत िएको लिततले तीन बषयलित्र त्यस्तो 
प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेणिएको िएता पतन ववशेष पररम्स्थतत 
लसजयना िई सो अवधिलित्र प्रस्तावको कायायधवयन हुन नसतन ेअवस्था उत्पधन िएिा 
प्रस्तावकले संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको हकिा प्रिुि प्रशासकीय अधिकृत सिक्ष र 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकिा अध्यक्ष/प्रििु सिक्ष स्पष्ट कारण िुलाई भयाद 
थपका लाधग तनवेदन ददनु पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोम्जि प्राप्त िएको तनवेदन उपर संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन िए प्रिुि प्रशासकीय अधिकृतले र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण 
प्रततवेदन िए अध्यक्ष/प्रिुिले दफा १५ को उपदफा (१) बिोम्जिको प्राववधिक 
सलिततबाट जाँचबुझ गराई व्यहोरा िनालसब देिेिा आफ्नो राय सदहत काययपाललकािा 
पेश गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोम्जि पेश िएको तनवेदनको व्यहोरा िनालसव देिेिा 
काययपाललकाले बढीिा दईु बषयको अवधि थप गनय सतनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बिोम्जिको अवधिलित्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि 
नगन ेप्रस्तावकले त्यस्तो प्रस्तावको पनुिः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृततको लाधग पशे 
गनुय पनेछ ।  

10.  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कायायधवयन गनुयअतघ अनसुचूी 
–१० बिोम्जिको ढाँचािा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोम्जि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय 
वातावरणीय सकारात्िक प्रिाव बढोत्तरी हुने र नकारात्िक प्रिाव धयूनीकरण गन े
क्रक्रयाकलापहरुिध्ये आयोजना तनिायणको क्रििा र आयोजना सभपधन िएपतछ अवलभबन 
गने क्रक्रयाकलापहरु सिेत उल्लेि गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोम्जिको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा तनरोिात्िक,  

सुिारात्िक र क्षततपूतत य सभबधिी क्रक्रयाकलापहरु सिेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  
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(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तावकले आयोजना 
कायायधवयन गदाय वातावरणिा पनय सतने प्रारम्भिक, िध्यकालीन र दीघयकालीन 
सकारात्िक प्रिावको बढोत्तरी र नकारात्िक प्रिावको धयूनीकरणको लाधग अबलभबन 
गनुयपने ववधि र प्रक्रक्रया सिेत उल्लेि गनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा प्रस्ताववत काययहरु सञ्चालन गनय लाग्न े
लागतलाई ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदनिा उल्लेि िएकोिा सोको क्रक्रयाकलाप र लागत 
प्रस्तावकले वातावरण व्यवस्थापन योजनािा सिावेश गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा उम्ल्लणित क्रक्रयाकलापलाई 
आयोजना तथा काययक्रि कायायधवयनका लाधग तयार गररन ेलागत अनिुानिा न ैसिावशे 
गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोम्जि तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
कायायधवयन प्रारभि िएपतछ प्रस्तावकले कायायधवयनको अवस्थाको प्रततवेदन प्रत्येक छ 
िदहनािा काययपाललका सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(८) गाउँपाललका/नगरपाललकाले आफूले गरेको अनुगिन तथा तनरीक्षणको 
प्रततवेदन प्रत्येक आधथयक बषय सिाप्त िएको लिततले एतकाईस ददनलित्र प्रदेश कानूनले 
तोकेको तनकायिा पठाउनु पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोम्जि पेश गरेको प्रततवेदनलाई सात ददनलित्र 
कायायलयको सूचना पाटी तथा वेवसाईट िाफय त सावयजतनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायधवयन अनुगिन तथा प्रततवेदन: (१) प्रस्ताव कायायधवयनको अनुगिन गदाय 
प्रारम्भिक एवि र प्रक्रक्रया अनुगिन, तनयिपालन अनुगिन तथा प्रिावको अनुगिन गनुय 
पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारम्भिक अनगुिन गदाय आयोजना वा काययक्रिको तनिायण कायय 
शरुु गनुयिधदा अगाव ैतनिायणस्थल र वरपरका आिारितू वातावरणीय पक्षको सवके्षण गनुय 
पनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट िएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता लगाउन 
काययक्रि तथा आयोजना तनिायण र सञ्चालनका क्रििा त्यस क्षेत्रको जनस्वास््य, 
पयायवरणीय, सािाम्जक र आधथयक अवस्था लगायतका सचूकहरुको िलू्याङ्कन गनुय पनछे 
।  

(४) प्रस्तावकले वातावरण सरंक्षण सभबधिी िापदण्डको पालना गरेको छ िधन े
कुरा सतुनम्श्चत गनय वातावरणीय गणुस्तरका ववशषे सचूक वा प्रदषूणको अवस्थाको बारेिा 
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आवधिक वा लगातार अनुगिन गरी अलिलेि राखु्न पनेछ र यसरी अनुगिन गदाय 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा प्रस्ताववत ववषयहरु सिेत सिावेश गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट लसजयना हुन ेसकारात्िक र नकारात्िक प्रिाव, 
वातावरण संरक्षणका लाधग प्रस्तावकले पालना गनुयपने ववषयहरु तथा वातावरणीय 
प्रिावकाररताको अनुगिन सभबधिी सूचकहरु सिेत प्रततवेदनिा उल्लेि गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोम्जिका प्रत्येक सूचकलाई कसले र कुन ववधि वा 
तररकाबाट अनुगिन गने हो सो सिेत िुलाउनु पछय र यस्तो ववधि िरपदो, सम्जलो र 
आयोजना स्थलिा काययरत जनशम्ततले अबलभबन गनयसतने िालको हुन ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोम्जिको कायय प्रस्तावकसँग उपलब्ि जनशम्ततले गनय 
सतन ेअवस्था निएिा आवश्यकता अनसुार वाह्यस्रोतबाट पतूतय गरी सभपादन गन ेव्यवस्था 
प्रस्तावकले लिलाउनु पनेछ ।  

(८) आयोजना तनिायण तथा सञ्चालनको ववलिधन चरणका लाधग सचूकको प्रकृतत 
हेरी वातावरणीय अनुगिन गने सिय ताललकासिेत प्रततवेदनिा सिावेश गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बिोम्जि प्रस्ताव कायायधवयन प्रारम्भिक अनुगिन,  प्रिाव 
अनुगिन तथा तनयिपालन अनुगिन सभबधिी ढाँचा अनुसूची–११ िा तोक्रकएबिोम्जि 
हुनेछ। 

१२.  अनुगिन सभबधिी म्जभिेवारी: (१) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक 
वातावरणीय परीक्षण सभबधिी अध्ययन प्रस्तावको कायायधवयनको स्विःअनगुिन गन ेम्जभिवेारी 
प्रस्तावक स्वयंको हुनेछ ।  

(२) प्रस्तावकले प्रत्येक छ िदहनािा उपदफा (१) बिोम्जि स्विःअनगुिन गरी 
तयार गरेको प्रततवेदन गाउँ/नगरपाललकािा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) गाउँपाललका/नगरपाललका स्वयं प्रस्तावक िएको वा अधय प्रस्तावकबाट 
कायायधवयन गररने प्रस्तावको अनुगिनका लाधग काययपाललकाले देहाय बिोम्जिको 
अनुगिन सलितत गठन गनेछिः–  

क) उपाध्यक्ष/उपप्रिुि        – संयोजक  

ि) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सलिततको संयोजक   – 

सदस्य  

ग) प्रिुि प्रशासकीय अधिकृत      – सदस्य 
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घ) योजना शािा वा प्राववधिक शािा प्रिुि(वररष्ठति र)   – 

सदस्य  

ङ) वातावरण तनरीक्षक/फोकल पसयन     – सदस्य 

च) आधथयक प्रशासन शािा प्रिुि      – 

सदस्य 

छ) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन शािा/एकाई प्रिुि    – 

सदस्य सधचव  

(४) सलिततले म्जल्लाम्स्थत वन कायायलय, सभबम्धित तनकाय प्रिुि तथा 
प्रतततनधि वा ववषय ववज्ञलाई बैठकिा आिधत्रण गनय सतनेछ । 

(५) अनुगिन सलिततले दफा ११ बिोम्जि अनुगिन गरी तयार पाररएको 
प्रततवेदन तीस ददनलित्र कायायपाललका सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

(६) काययपाललकाले अनुगिनबाट देणिएका सिस्या तथा सुझाव कायायधवयनको 
लाधग प्रस्तावकलाई आदेश ददन सतनेछ र यसरी ददएको आदेशको पालना गनुय 
प्रस्तावकको कतयव्य हुनेछ ।  

१३.  कायायधवयनिा रोक लगाउन सतने: (१) यस काययववधि तथा वातावरण सरंक्षण सभबधिी 
प्रचललत सङ्घीय तथा प्रदेश कानून बिोम्जि वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत 
नगराई वा स्वीकृत िएिधदा फरक हुने गरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउनु हँुदैन ।  

(२) कुनै व्यम्तत, संस्था वा तनकायले उपदफा (१) ववपररतको कायय गरेको 
पाइएिा संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रततवेदन िए 
काययपाललकाले प्रस्ताव कायायधवयनिा रोक लगाउनेछ र वातावरणीय प्रिाव िलू्याङ्कनको 
हकिा प्रदेश सरकारको सभबम्धित तनकायिा लसफाररश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोम्जि कुनै प्रस्ताव कायायधवयनिा रोक लगाइएकोिा 
त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट क्षतत पगु्न गएिा प्रस्तावकले सो बापत कुन ैक्रकलसिको 
क्षततपूतत यको दावी गनय पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा लेणिएको िएता पतन कायायधवयनिा रोक 
लगाइएको आयोजनाको प्रस्तावकले प्रचललत ऐन बिोम्जि वातावरणीय अध्ययन प्रततवदेन 
स्वीकृत गराएिा वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन बिोम्जि आयोजना 
कायायधवयनिा सुिार गरेिा लगाइएको रोक सभबम्धित तनकायले फुकुवा गनय सतनेछ ।  
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पररच्छेद — ५ 

ववववि 

१४.  प्राववधिक सलितत गठन गने: (१) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक 
वातावरणीय परीक्षण सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत 
गनुयअतघ प्राववधिक पक्षहरुको अध्ययन, ववश्लेषण र पुनरावलोकन गरी लसफाररश गनय 
काययपाललकाले देहाय बिोम्जिको प्राववधिक सलितत गठन गनेछ :– 
क) प्राववधिक िहाशािा/शािा वा इकाई प्रिुि     – संयोजक 

ि) आयोजना तथा काययक्रिसँग सभबम्धित क्षेत्रको ववषयको ववज्ञ      – सदस्य 

ग) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हेने िहाशािा/शािा/एकाई प्रिुि – सदस्य 
सधचव 

(२) सलिततले आवश्यकता अनुसार वन कायायलय, सभबम्धित ववषयगत 
तनकायका प्रिुि तथा प्रतततनधि वा ववषय ववज्ञलाई बैठकिा आिम्धत्रत गनय सतनेछ ।  

१५.  गुनासो सुनुवाई गने दातयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रिको वातावरणीय, आधथयक, 
सािाम्जक र सासँ्कृततक सवालसँग सभबम्धित प्रिाववत व्यम्तत तथा सिुदायको चासो, 
लशकायत तथा गुनासो प्राप्त गन,े सभबोिन र कायायधवयनिा सहजीकरण गन ेप्रयोजनका 
लाधग गुनासो सुनुवाई संयधत्रको व्यवस्था गने दातयत्व प्रस्तावकको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोम्जि व्यवस्था िएको संयधत्रिा गुनासो सुधने अधिकारी 
तथा गुनासो सभबोिन सलितत लगायत अधय उपयुतत व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोम्जि गुनासो सुनुवाई अधिकारीको व्यवस्था निएको 
अवस्थािा गुनासो सुनुवाई अधिकारीको म्जभिेवारी स्वतिः आयोजना प्रिुिको हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोम्जि गुनासो सुनुवाई सभबधिी व्यवस्था गनय 
काययपाललकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्विा तीन सदस्यीय गुनासो सभबोिन सलितत गठन 
गनय सतनेछ ।  

(५) उपदफा (२) बिोम्जिको गुनासो सुनुवाई संयधत्रले पररयोजना वा 
प्रस्तावसँग सभबधिी वातावरणीय, आधथयक, सािाम्जक एवि र सासँ्कृततक चासो तथा 
सवालहरु बारे आवाज प्रस्तुत गनय र सभबोिन गनय सियबद्ि तथा पारदशी कायययोजना 
बनाई कायायधवयन गनुय पनेछ।  
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(६) प्रस्तावकले प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिको ववषयिा वडा तथा 
गाउँ/नगरपाललकास्तरिा सचेतनािलूक अलियान सञ्चालन गरी प्रस्ताववत आयोजना तथा 
काययक्रिले सभबोिन गनुयपने प्रिाववतहरुको हक अधिकार र गुनासो सभबोिन गने 
संयधत्रको बारेिा सिुदाय तथा सरोकारवालालाई सुसूधचत गराउनु पनेछ ।  

(७) गुनासो सभबोिन सलितत तथा गुनासो सुधने अधिकारीको काि कतयव्य र 
अधिकार देहाय बिोम्जि हुनेछ: 

क) वातावरणीय तथा सािाम्जक अवरोि,  सभपवत्तको प्राम्प्त,  अधिकार,  क्षततपूतत य 
र सहायता सभबधििा प्रिाववतहरुलाई सहयोग गने,   

ि) प्रिाववत व्यम्ततहरुको गुनासो प्राप्त गने,  अलिलेि राखे्न, वगीकरण गन,े  

प्राथलिकता तनिायरण गने, 

ग) गुनासो प्राप्त िएको लिततले पधर ददनलित्र सभबोिन गरी सभबम्धित र 
गाउँपाललकालाई जानकारी गराउने, 

घ) गनुासो सभबोिन सभबधिी तनणयय प्रक्रक्रयािा असधतषु्ट पक्षको पषृ्ठपोषणलाई  
सुतनम्श्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकले तोके बिोम्जिका र सलिततले आवश्यक देिेका अधय कािहरु 
गने। 

१६.  प्राववधिक सहयोग ललन सतने: आयोजना वा काययक्रिका लाधग गररने वातावरणीय 
अध्ययन सभबधिी कायय गाउँपाललकाको आधतररक जनशम्ततबाट गनय संिव निएको 
अवस्थािा सभबम्धित ववषय ववज्ञहरु वा व्यवसातयक परािशयदाताको सहयोग ललन सक्रकनछे 
। 

१७. प्रचललत कानून लागू हुन:े यस काययववधििा िएको व्यवस्था प्रचललत काननूसगँ बाणँझएिा 
प्रचललत कानूनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।  
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अनुसुची –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सभबम्धित) 

गाउँपाललकाको अधिकार क्षेत्रका संिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीिा (थे्रसहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ववषय 
क्षेत्र 

वातावरणीय अध्ययनका ववधि अनुसार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रिको िापदण्ड 

संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वातावरणीय प्रिाव िूल्याङ्कन 

वन र वकृ्षारोपण १५ हेतटरसभिको क्षेत्रफलिा नया ँबनस्पतत 
उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान             
(धचडडयािाना) तनिायण गने    

१५ हेतटर िधदा बढीको क्षेत्रफलिा नया ँ
बनस्पतत उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी 
उद्यान (धचडडयािाना) तनिायण गने 

वन क्षेत्रिा फोहोरिैला व्यवस्थापन गनय 
ल्याण्डक्रफल साइट तनिायण तथा सचंालन गने 

वन सरंक्षण क्षते्र,  िध्यवती क्षते्र वा वातावरण 
संरक्षण क्षेत्रिा नीम्ज बाहेकका जग्गािा 
स्थानीय सरकारल ेउपिोतता सिूह िाफय त 
आयोजना तनिायण वा सचंालन गने  
  

तराईिा ५० देिी ५०० हेतटरसभि र 
पहाडिा ५० देिी २५० हेतटरसभिको क्षेत्रिा 
एकल प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्लकिा 
वकृ्षारोपण गने 

तराईिा ५०० हेतटर िधदा बढी र पहाडिा 
२५० हेतटर िधदा बढीको क्षेत्रफलिा एकल 
प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्लकिा 
वकृ्षारोपण गने  

सावयजतनक बुट्यान क्षते्रिा जडडबुटी वा 
सुगम्धित वनस्पततको व्यवसातयक उत्पादनको 
लाधग जडडबुटी केधर स्थापना गने 

 

१ हेतटरसभिको वन क्षेत्र अधय प्रयोजनको 
लाधग प्रयोग गने 

१ देणि ५ हेतटरसभिको वन क्षेत्र अधय 
प्रयोजनको लाधग प्रयोग गने 

ववद्युत प्रसारण लाइन बाहेक अधय 
प्रयोजनका लाधग ५ हेतटरिधदा बढी वन 
क्षेत्र प्रयोग गने पययटन २५ देिी ५० वेडसभिको होटल वा 

ररसोटय तनिायण,  स्थापना तथा सञ्चालन 
गने 

५१ देिी १०० वेडसभिको होटल वा 
ररसोटय तनिायण, स्थापना तथा सञ्चालन 
गने 

१०० वेडिधदा बढी क्षिताको होटल वा 
ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन गने 

 िाछा वा अधय जलचर िएको कुनै नदी 
वा तालिा इम्ञ्जन जडडत उपकरण र 
इधिन ज्वलन गरी ¥याम्फ्टङ कायय वा 
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कु्रज संचालन गने । 
      
 

तालिा स्थापना हुने हाउस वोट (तैरने घर) 
संचालन गने 

 

सडक तथा 
यातायात 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१०० लिटर लभबाईसभिको पुल तनिायण गने
  
 

१०० लिटरिधदा बढी लभबाईका पुल (झोलुङ्गे 
पुल सिेत) तनिायण गने  

 

स्थानीय सडक स्तरोधनतत गने 
 

२५ क्रकलोलिटरसभि लभबाईको नया ँ सडक 
तनिायण गने  

२५ क्रक.लि. िधदा बढी लभबाई हुने कुनै 
पतन नयाँ सडक तनिायण गने 

 १ देणि ५ क्रक.लि. सभिको केबलकार िागय 
तनिायण गने  
 

५ क्रक.लि. िधदा लािो केबलकार िागय 
तनिायण गने 

 ५ देणि ५० क्रक.लि. सभिको रज्जुिागय 
तनिायण गने  

५० क्रक.लि. िधदा बढी रज्जुिागय तनिायण 
गने 
 

 सडक प्रयोजनका लाधग १ देणि ३ 
क्रकलोलिटरसभि सुरङ्ग बनाउन े 

सडक प्रयोजनका लाधग ३ क्रकलोलिटर िधदा 
बढी लभबाइको  सुरङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्र ेसवारी सञ्चालन हुने आकाशे पुल 
(फ्लाई ओिर) तनिायण गने  

 

 सावयजतनक यातायातको लाधग िोनो रेलिागय 
सञ्चालन गने  

 

उजाय,  जलस्रोत र 
लसचंाई 

१०० हेतटरसभि ललफ्ट लसँचाई आयोजना 
तनिायण गने  

१०० हेतटरिधदा बढीको ललफ्ट लसचंाई 
आयोजना तनिायण गने 

बहुउद्देश्यीय जलाशयको तनिायण गने 
 

   
    

तराई वा लित्री ििेशिा २०० देणि २, ००० 
हेतटरसभिको क्षते्र लसचंाई गने 

तराई वा लित्री ििेशिा २, ००० हेतटर 
िधदा बढीको क्षते्र लसचंाई गने 

 पहाडी उपत्यका र टारिा २५ देणि ५०० 
हेतटरसभिको क्षते्र लसचंाई गने 

पहाडी उपत्यका र टारिा ५०० हेतटर 
िधदा बढीको क्षते्र लसचंाई गने 

 पहाडी लिरालो पािा वा पवयतीय क्षेत्रिा २५ 
देणि २०० हेतटरसभिको क्षेत्रिा लसँचाई गने 

पहाडी लिरालो पािो वा पवयतीय क्षेत्रिा 
२०० हेतटरिधदा बढी क्षते्र लसचंाई गने 

 लसचंाईको पुनरुत्थान प्रणाली अधतगयत 
ववद्यिान प्रणाली लित्रका लसचंाई आयोजनािा 
नया ँहेडवतसय तनिायण वा िूल नहर पररवतयन 
हुने कुनै पतन पुनरुत्थान आयोजना संचालन 
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गने 
 २५ देणि १०० जनासभि स्थायी बसोबास 

िएका जनसंख्या ववस्थावपत गने कुनै पतन 
जलस्रोत ववकास कायय गने 

१०० जना िधदा बढी स्थायी बसोबास 
िएका जनसंख्या ववस्थावपत गने कुनै पतन 
जलस्रोत ववकास कायय गने  १० क्रकलोलिटर िधदा बढी लभबाईको नदी 

तनयधत्रणको कायय गने  

 

६६ के.लि.सभिको ववद्युत प्रसारण लाइन 
आयोजनाको लाधग वन क्षते्रको प्रयोग गने 

१३२ के.लि. वा सोिधदा बढी क्षिताको 
ववद्युत प्रसारण लाइन तनिायण गने  

ववद्युत प्रशारण लाइन तनिायण बाहेक अधय 
प्रयोजनको लाधग ५ हेतटरिधदा बढी वन 
क्षेत्र प्रयोग गने  ववद्यिान २२० के.लि. वा सो िधदा बढी 

क्षिताको ववद्युत प्रसारण लाइनबाट ट्याप 
गरी नया ँआउटडोर सवस्टेशन तनिायण गने  
  

 

 १ देणि ५० िेगावाट क्षिता सभिको 
जलववद्युत उत्पादन आयोजना तनिायण गने
  

 

 १५०० घनलिटर िधदा बढी क्षिताको 
वायोग्यास प्लाण्ट तनिायण गने  

 

 १ देणि १० िेगावाट क्षितासभिको सौयय 
उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना संचालन 
गने 

१० िेगावाट िधदा बढी क्षिताको सौयय 
उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना 
संचालन गने  १ देणि १० िगेावाट क्षितासभिको वायु 

उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना संचालन 
गने 

१० िेगावाट िधदा बढी क्षिताको वायु 
उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना 
संचालन गने  ०.५ देणि २ िेगावाट क्षितासभिको जैववक 

उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन 
गने 

२ िेगावाट िधदा बढी क्षिताको जवैवक 
उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना 
सञ्चालन गने  धचनी उद्योग क्षते्रलित्रको उिु पेलीसकेपतछ 

तनस्कने िोस्टा (Bagasse) बाट ववद्युत 
सहउत्पादन (Co-generation) हुने आयोजना 
संचालन गने  

 

आवास,  िवन,  ७ देिी १० तल्ला वा १५.५ देिी २५ ११ तला वा २५ लिटर िधदा बढी र १६ १६ तला वा ५० लिटर िधदा बढी उचाई 
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वस्ती तथा शहरी 
ववकास 

लिटरसभि उचाईका िवन तनिायण गने  
 

तला वा ५० लिटरसभि उचाई िएका िवन 
तनिायण गने 

िएका िवन तनिायण गने 
 

३००० देिी ५००० वगयलिटर क्षेत्रफलसभिको 
Built up Area वा Floor area िएको 
आवासीय,  व्यावसातयक,  वा आवासीय र दबैु 
प्रकृतत िएको िवन तनिायण गने 

५,००० देिी 10,००० वगयलिटर 
क्षेत्रफलसभिको Built up Area वा Floor 

area िएको आवासीय,  व्यावसातयक,  वा 
आवासीय र दबैु प्रकृततको संयूतत िवन 
तनिायण गने 

10,000 वगयलिटर क्षेत्रफलिधदा बढीको 
Built up Area वा Floor area िएको 
आवासीय,  व्यावसातयक,  वा आवासीय र दबैु 
प्रकृततको संयूतत िवन तनिायण गने । 

५०० देणि १,००० जनासभि एकैपटक 
आगिन वा तनगिन हुने लसनेिा हल,  

धथएटर,  सािुदातयक िवन रङ्गशाला,  कधसटय 
हल,  स्पोटयस र कभप्लेतस तनिायण गने 
  

१, ००० देणि २, ००० जनासभि एकैपटक 
आगिन वा तनगिन हुने लसनेिा हल,  धथएटर,  

सािुदातयक िवन रङ्गशाला,  कधसटय हल,  

स्पोटयस र कभप्लतेस तनिायण गने 

२, ००० जना िधदा बढी एकैपटक आगिन 
वा तनगिन हुने लसनेिा हल,  धथएटर,  

सािुदातयक िवन रङ्गशाला,  कधसटय हल,  

स्पोटयस र कभप्लतेस तनिायण गने 
५ देिी १० हेतटरसभिको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चालन गने   

१० देिी १०० हेतटरसभिको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चालन गने 

१०० हेतटरिधदा बढीको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चालन गने 

१ देिी ५ हेतटरसभिको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 

तनिायण गने 

५ हेतटर िधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 

तनिायण गने 

 

५००० देणि १०, ००० ललटरसभि दैतनक 
पानीको प्रयोग हुने िवन तनिायण तथा 
संचालन गने   

१०,००० देणि २०,००० ललटरसभि दैतनक 
पानीको प्रयोग हुने िवन तनिायण तथा 
संचालन गने 

२०, ००० ललटर िधदा बढी दैतनक पानीको 
प्रयोग हुने िवन तनिायण तथा सञ्चालन गने 

  
  

१ देणि ५ हेतटरसभिको क्षेत्रिा आवास 
ववकास गने 

५ हेतटरिधदा बढी क्षते्रिा आवास ववकास 
गने 

 २०, ००० घनलिटरिधदा बढी िाटो पुने तथा 
िाटो काटी Site Develop गने  

कृवष योग्य िूलििा शहरीकरण गने 

उद्योग र 
व्यवसाय 

वन बाहेक अधय क्षेत्रिा १० हेतटरसभिको 
क्षेत्रिा औद्योधगक ग्राि स्थापना गने  

दैतनक १ िे.ट. िधदा बढी धचया, कफी, 
जडडबुटी आदद प्रशोिन गने उद्योग स्थापना 
गने 

 

दैतनक २५ िेदिक टनसभि वालुवा प्रशोिन 
उद्योग स्थापना गने 

दैतनक २५ िेदिक टनिधदा बढी वालुवा 
प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नाला सतहबाट दैतनक १०० घनलिटर 
सभि वालुवा, ग्रािेल, धगिाय िाटो तनकाल्न े  

दैतनक १००० िदेिक टनसभि क्षिताको क्रसर 
उद्योग स्थापना गने 

दैतनक १००० िे.ट. िधदा बढी क्षिताको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

िेलशन उपकरणिा १ देणि ५ करोड रुपैया दैतनक १० िेदिक टन िधदा बढी िाद्य  
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सभि लगानी िएको वकय सप (िियत संिार 
सिेत) स्थापना तथा सञ्चालन गने  

पदाथय उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

 पाइपलाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको 
लाधग प्रतत सेकेण्ड १० ललटर िधदा बढीको 
दरल ेपानी प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने
  

 

 बावषयक ३ करोड गोटासभि उत्पादन क्षिता 
िएको पोलेको इटा, टायल आदद बनाउन े
उद्योग स्थापना गने 

 

 दैतनक १० हजार िधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोल, तवाइल, 

ट्याबलेट, लोसन), िुप आदद उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने  

 

 परभपरागत घरेलु उद्योग बाहेकका िागो तथा 
कपडा रङ्गाई वा िुलाई वा छपाई गने 
उद्योग (गलचैा, पम्स्िना सिते) स्थापना गने
  

 

 गाडी, िोटरसाईकल, अटोररतसा आदद तथा 
दैतनक १०० थान िधदा बढी साइकल/ररतसा 
(इधिन वा ववद्युत प्रयोग नगरी) एसभेबललङ 
गने उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््य १६ देिी २५ शैयासभिको अस्पताल, नलसयङ्ग 
होि वा धचक्रकत्सा व्यावसाय सञ्चालन गने 

२६ देिी १०० शैयासभिको अस्पताल, नलसयङ्ग 
होि वा धचक्रकत्सा व्यावसाय सञ्चालन गने
  

१०० शैया िधदा बढीको अस्पताल, नलसयङ्ग 
होि वा धचक्रकत्सा व्यवसाय सञ्चालन गने 

िानी दैतनक २५ िेदिक टनसभि वालुवा प्रशोिन 
गने  

नदीनालाको सतहबाट दैतनक १०० देिी ३०० 
घ.लि.सभि वालुवा, ग्रािेल र धगिाय िाटो 
तनकाल्ने 

नदीनालाको सतहबाट दैतनक ३०० घ.लि. 
िधदा बढी वालुवा, ग्रािेल र धगिाय िाटो 
तनकाल्ने 

 सािरण तनिायणिुिी ढुङ्गा, डेकोरेदटि 
ढुङ्गा,  वालुवा, ग्रािले र औद्योधगक िाटो 
र सािारण िाटो उत्िननको लाधग दैतनक 

सािारण तनिायणिुिी ढुङ्गा, डेटोरेदटि ढुङ्गा,  

वालुवा, ग्रािले, औद्योधगक िाटो र सािारण 
िाटो दैतनक ५० देिी ५०० घनलिटरसभि 

सािरण तनिायणिुिी ढंुगा, डेटोरेदटि ढुङ्गा, 
वालुवा, ग्रािले, औद्योधगक िाटो र सािारण 
िाटोको लाधग दैतनक ५०० घ.लि. िधदा 
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५० घनलिटर सभि उत्िनन कायय गने  उत्िननको कायय गने बढीको उत्िननको कायय गने 

कृवष तथा पशु    
  
    
  
  

िहानगर/उपिहानगर क्षेत्रलित्र तराईिा १ 
हेतटरिधदा बढी र अधय ठाउँिा ०.५ हेतटर 
िधदा बढी क्षते्रिा कृवष थोक बजार स्थापना 
गने 

पहाडिा १ हेतटरिधदा बढी र तराईिा ५ 
हेतटरिधदा बढी राम्ष्िय वन क्षेत्र कृवषको 
लाधग प्रयोग गने  

 अनुिती प्राप्त बिशाला तनिायण गने   

 ३०,००० िधदा बढी पंक्षीजाती पाल्नको लाधग 
तनिायण कायय गने 

 

 १,००० िधदा बढी ठुला चौपाया पाल्नको 
लाधग तनिायण कायय गने  

 

 ५,००० िधदा बढी साना चौपाया (िेडा 
बाख्रा) पाल्नको लाधग तनिायण कायय गने  

 

 २,००० िधदा बढी बंगुरसँुगुर पाल्नको लाधग 
तनिायण कायय गने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुिुरापालन तथा 
ह्याचरी सञ्चालन गनय तनिायण गने 

 

 भयाद नाघेका ववषादी (सूचीत ववषादीको 
हकिा िात्र) को िण्डारण तथा ववसजयन 
गने 

जीवनाशक ववषादी (सूचीत ववषादीको 
हकिा िात्र) प्लाण्ट स्थापना गने 

 दैतनक १०,००० िधदा बढी क्षिताको दगु्ि 
प्रशोिन (दिुको पररकार सिेत) उद्योग 
स्थापना गने  

 

 १००० िेदिन टन िधदा बढी िण्डारण क्षिता 
िएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 

 दैतनक २ देणि १० िेदिक टनसभि 
प्राङगाररक िल उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने  

दैतनक १० िदेिक टन िधदा बढी प्राङ्गाररक 
िल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

िानेपानी तथा 
ढल तनिायण 

  
  
  
 

सेफ इल्ड १०० ललटर प्रतत सेकेण्ड (LPS) 

िधदा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो 
पानीको ५० देणि ७५ प्रततशत सभि सुख्िा 
सियिा आपूती गने 

सेफ इल्ड १०० ललटर प्रतत सेकेण्ड (LPS) 

िधदा बढी सतही पानीको स्रोत र सो 
पानीको ७५ प्रततशत िधदा बढी सुख्िा 
सियिा आपूती गने 
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प्रतत सेकेण्ड १०० ललटर िधदा बढीको दरल े
पानी प्रशोिन गने 

प्रतत सेकेण्ड ५०० ललटर िधदा बढी पानीको 
स्रोत उपयोग गने िानेपानी स्रोत सभबधिी 
बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गने १ देणि ३ क्रक.लि.सभिको सुरुङ तनिायण 

गरी िानेपानी आयोजना सञ्चालन गने 

३ क्रक.लि. िधदा बढीको सुरुङ तनिायण 
गरी िानेपानी आयोजना सञ्चालन गने 

िानेपानी आयोजना सञ्चालनको लाधग २५ 
देणि १०० जनासभि जनसखं्या ववस्थापन गने
  

िानेपानी आयोजना सञ्चालनको लाधग १०० 
जना िधदा बढी जनसंख्या ववस्थापन गने 

दिटिेण्ट सदहतको ढल तनकास लसस्टि 
सिावशे िएका िानेपानी आयोजना सञ्चालन 
गने  

जैववक तथा रासायतनक प्रदषुण हुने स्रोत 
वा ततनबाट प्रिाववत हुन सतन े िूलिगत 
जलश्रोतको उपयोग गने ५० हजार देणि २ लािसभिको 

जनसंख्यालाई िानेपानी आपूती गने  

२ लाििधदा बढी जनसंख्यालाई िानेपानी 
आपूती गने 

५० हजार देणि २ लािसभिको 
जनसंख्यालाई िानेपानी आपूती गनय नया ँ
स्रोत जोड्ने  

२ लाििधदा बढी जनसंख्यालाई िानेपानी 
आपूती गनय नया ँस्रोत जोड्ने 

फोहरिैला 
व्यवस्थापन 

१० हेतटर बढी क्षते्रिा फैललएको िाधसफर 
स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररया सभबधिी 
कायय गने 

बावषयक १,००० देणि ५,००० टनसभि फोहोर 
जलिनिा िने 

बावषयक ५,००० टन िधदा बढी फोहोर 
जिीनिा िने 
 

 ५ देणि १० हेतटरसभिको क्षेत्रिा फैललएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररया 
सभबधिी कायय गने  

१० हेतटरिधदा बढी क्षेत्रिा फैललएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररया 
सभबधिी कायय गने   ५ देणि १० हेतटरसभिको क्षेत्रिा फैललएको 

रसायन, याम्धत्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरिैला छनौट गने, केलाउन,े तह लगाउने 
र पुनिः प्रयोग गने  

१० हेतटरिधदा बढी क्षेत्रिा फैललएको 
रसायन, याम्धत्रक वा जवैवक तररकाबाट 
फोहोरिैला छनौट गने, केलाउने, तह लगाउने 
र पुनिः प्रयोग गने  ५०,००० सभि जनसंख्यालाई टेवा पुरयाउने 

उद्देश्यले सचंालन हुने ढल तनकास, सरसफाई 
वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने   

५०,००० िधदा बढी जनसंख्यालाई टेवा 
पुरयाउने उद्देश्यले सचंालन हुने ढल 
तनकास, सरसफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  
कायय गने  ५ देिी १० हेतटरसभिको क्षेत्रिा फैललएको 

कभपोष्ट प्लाण्ट सभबधिी काि गने  

१० हेतटरिधदा बढी क्षेत्रिा फैललएको 
कभपोष्ट प्लाण्ट सभबधिी काि गने 
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  कभतीिा १०,००० जनसखं्या िएको शहरी 
क्षेत्रबाट तनस्बने फोहोरिलैा गाड्ने काि गने 

 ५ एि.एल.डड.(MLD) क्षितासभिको ढल 
व्यवस्थापन आयोजना सचंालन गने 

५ एि.एल.डड.(MLD) िधदा बढी 
क्षिताको ढल व्यवस्थापन आयोजना सचंालन 
गने   देहायको प्रकृतत र जुनसुकै स्तरका 
ितरापूणय फोहरिैला सभबधिी तनिायण काि 
गनेिः  
(क) फोहरिैला संयधत्र तनिायण 

(ि) फोहोरिैला ररकिरी प्लाण्ट तनिायण  

(ग) फोहरिैला िने, थुपाने वा गाड्ने 
ठाउँको तनिायण 
(घ) फोहरिैला िण्डारण गने ठाउँको 
तनिायण 
(ङ) फोहरिैला दिटिेण्ट सुवविाको तनिायण  

    
  
 

 जोणििपूणय फोहर पदाथय सभबधिी देहायका 
काि गनेिः 
(क) कभतीिा २५ शैय्या िएको प्राथलिक 
स्वास््य केधर, अस्पताल वा नलसयङ्ग होिबाट 
तनस्कने जवैवक जोणििपूणय पदाथयको अम्धति 
तनष्कासन व्यवस्थापन गने (ि) कुनै पतन हातनकारक पदाथयलाई िष्ि 
वा पुनिः प्रयोग गनयको लाधग १ हेतटर वा 
सो िधदा बढी क्षते्रफलको जिीन प्रयोग गने 
र उजाय सभबधिी कुनै काि गने 
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अनुसूची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सभबम्धित) 

वातावरणीय प्रिाव पदहचान तथा अध्ययन सूची 
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ि. गाउँपाललकाको अधिकार क्षेत्र लित्रका प्रस्तावको ववषयगत क्षेत्र तथा प्रकृतत : 

• वन, वकृ्षारोपण तथा हररयाली क्षेत्र : नयाँ बनस्पतत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी 
उद्यान (धचडडयािाना) तनिायण, वाल उद्यान तनिायण । 

• सडक क्षेत्र : स्थानीय नयाँ सडक तनिायण तथा स्तरोधनतत, १०० लिटर सभिको पुल 
तनिायण । 

• पययटन क्षते्र : स्थानीय तहबाट अनिुतत ददन ेहोटल वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन । 
• उजाय, जलस्रोत र लसचंाई क्षेत्र : ललफ्ट लसचंाई, पहाड लिरालो पािोिा लसचंाई, 

बहुउद्देश्यीय जलाशय तनिायण, ववद्युत प्रसारण लाईन तनिायण तथा ववस्तार, ववद्युत 
उत्पादन । 

• आवास, िवन, वस्ती तथा शहरी ववकास क्षेत्र : आवासीय, व्यवसातयक र दबुै प्रकृततको 
िवन तनिायण, जग्गा ववकास आयोजना, आवास ववकास काययक्रि । 

• उद्योग तथा व्यवसाय क्षते्र : औद्योधगक ग्राि, धचया, कफी, जडडबटुी आदद प्रशोिन उद्योग, 

वालुवा प्रशोिन वा क्रसर उद्योग, इट्टा टायल उद्योग । 
• स्वास््य क्षेत्र : अस्पताल, नलसयङ्ग होि वा धचक्रकत्सा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन । 
• लशक्षा क्षेत्र : लशक्षण अस्पताल स्थापना र संचालन । 
• िानी क्षेत्र : ढुङ्गा, वालुवा, ग्रािेल र धगिाय िाटो तनकाल्ने कायय । 
• कृवष क्षते्र : व्यवसातयक पशपुकं्षी पालन, कृवष थोक बजार स्थापना र विशाला तनिायण । 
• िानेपानी तथा ढल तनकास क्षेत्र : दिटिेण्ट सदहतको ढल तनकास तथा िानेपानी 

आयोजना सञ्चालन, िानेपानी आपूततय । 
• फोहोरिैला व्यवस्थापन क्षेत्र : फोहोरिैला जिीनिुतन व्यवस्थापन, रसायन, याम्धत्रक वा 

जैववक तररकाबाट फोहोिैला छनौट गने, केलाउने, तह लगाउने र पुनिः प्रयोग । 
ग. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

• संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

• प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन 

• वातावरणीय प्रिाव िूल्याङ्कन 

घ. वातावरणीय अध्ययनका लाधग त्याङ्क तथा वववरण सङ्कलन सचूी तथा अध्ययन ववधि र 
औजार 

वातावरणीय अध्ययन सभबधिी त्याङ्क 
सङ्कलन सूची 

अध्ययन ववधि तथा औजार 
 

जवैवकिः वनस्पतत, जीवजधत,ु प्राकृततक वासस्थान, 

वन जङ्गल तथा जैववक र पाररम्स्थततकीय 
वववविता 

• िरातलीय दहडाई तथा प्रत्यक्ष अवलोकन 
• अप्रत्यक्ष संकेत सवेक्षण वा तयािेरा 

ियावपङ 
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• निूना सवेक्षण 
• िुख्य जातनफकार अधतवायताय तथा लक्षक्षत 

सिूह छलफल 
िौततक तथा रासायतनक वातावरणिः जिीन, 

वायुिण्डल, पानी, ध्वतन, िानव तनलियत वस्त,ु 

हावा, िोगोललक र िौगलियक म्स्थतत, जलवायु 
पररवतयन तथा ववपद जोणििको अवस्था 

• िरातलीय दहडंाई तथा प्रत्यक्ष अवलोकन 
• हावा, पानी तथा िाटोको निूना सवेक्षण  

• ध्वतनको तहगत िापन तथा प्रदषूणको 
अवस्था पदहचान आदद 

सािाम्जक आधथयकिः जनसंख्या, ववस्थापन, 

जनस्वास््य, उद्यि व्यवसाय तथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनलशल श्रोत सािन, सािाम्जक 
िूल्यिाधयता 

• प्रत्यक्ष अवलोकन 
• जनगणना तथा घरपररवार सवेक्षण 
• लक्षक्षत सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 
• िुख्य जातनफकार अधतवायताय 
• सावयजतनक बहस 
• लिडडया सवेक्षण तथा रेकडय 

साँस्कृततकिः सास्कृततक सभपदा, िालियक तथा 
साँस्कृततक िूल्य िाधयताहरु तथा चालचलन 

• सहिाधगतािूलक अवलोकन 
• लक्षक्षत सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 
• िुख्य जातनफकार अधतवायताय 
• सावयजतनक बहस 

अधयिः सेवा सुवविा उपलब्िता र उपयोग 

सहिाधगतािूलक अवलोकन 

• लक्षक्षत सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 
• िुख्य जानीफकार अधतवायताय 
• सावयजतनक बहस 

 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रिुि सवालहरुको प्राथलिकता तनिायरण 

• जैववक तथा पाररम्स्थततकीय 

• िौततक तथा रासायतनक 

• सािाम्जक, आधथयक र साँस्कृततक 

• जलवायु पररवतयन तथा ववपद जोणिि 

• अधय 

च. वातावरणिा पनय सतने सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव पदहचान, आँकलन तथा 
प्राथलिकता तनिायरण 

वातावरणीय प्रिावका क्षेत्र सकारात्िक प्रिाव नकारात्िक प्रिाव 
क. तनिायण अतघको चरण 
जैववक   

िौततक तथा रसायतनक   
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सािाम्जक तथा आधथयक   

साँस्कृततक   

अधय   

ि. तनिायणको चरण   

जैववक   

िौततक तथा रासायतनक   

सािाम्जक तथा आधथयक   

साँस्कृततक   

अधय   

ग. सञ्चालनको चरण   

जैववक   

िौततक तथा रसायतनक   

सािाम्जक तथा आधथयक   

साँस्कृततक   

अधय   
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अनुसूची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबम्धित) 

संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूचीको ढाँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्तावको नाि)................... 

संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको काययसूची 
......................................................... 

प्रततवेदन पेश गररने तनकायको नाि र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 

...........( िदहना ) , ................. (वषय) 

 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यम्तत वा संस्थाको नाि र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

• सािाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रिको वववरण 

• आयोजना तथा काययक्रिको आवश्यकता तथा साधदलियकता 

३. प्रततवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीतत ऐन, तनयि, तनदेलशका तथा अधतराम्ष्िय सम्धि 
सभझौता : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणिा पने िास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव : 

• जैववक तथा पाररस्थततकीय : 

• िौततक : 

• सािाम्जक – आधथयक :  

• साँस्कृततक : 

• रासायतनक : 
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५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पने प्रिावको रोकथािका ववषय : 

६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनुगिन गनुय पने ववषय : 

७. जलवाय ुपररवतयन अनुकुलन र ववपद जोणिि पने असर :  

८. अधय आवश्यक ववषय : 
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अनुसूची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबम्धित) 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सभबधिी काययसूचीको ढाँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस्तावको नाि)................... 

प्रारम्भिक वातावरणीयको काययसूची 
........................................................ 

प्रततवेदन पेश गररने तनकायको नाि र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 

...........(िदहना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यम्तत वा संस्थाको नाि र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

सािाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रि वववरण  

• आयोजना तथा काययक्रिको आवश्यकता र साधदलियकता 

३. प्रततवेदन तयार गदाय अपनाउनु पने ववधि :  

४. प्रततवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीतत ऐन, तनयि, तनदेलशका तथा अधतराम्ष्िय सम्धि 
सभझौतािः 
५. प्रततवेदन तयार गदाय लाग्नेिः 

• सिय :  

• अनुिातनत बजेट : 

• आवश्यक त्याङ्क तथा सूचना :  
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६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणिा पने िास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव :  

• जैववक तथा पाररम्स्थततकीय : 

• िौततक : 

• सािाम्जक आधथयक :  

• साँस्कृततक : 

• रासायतनक : 

७. प्रस्ताव कायायधवयनका ववकल्प : 

• डडजाइन : 

• आयोजना स्थल :  

• प्रववधि र सञ्चालन ववधि, सिय ताललका, प्रयोग हुने कच्चा पदाथय :  

• अधय कुरा :  

८. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पने प्रिावको रोकथािका ववषय :  

९. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय जलवायु पररवतयन र ववपद जोणिििा पन ेअसरसभबधिी ववषय :  

१०. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनुगिन गनुय पन ेववषय : 

११. अधय आवश्यक ववषय 
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अनुसूची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सभबम्धित) 

सावयजतनक सुनुवाईको प्रक्रक्रया तथा ढाँचा 

वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्लेषण, नीततगत तथा काननूी व्यवस्थाको सवयिाधयता अनकुुल हुन े
गरी वातावरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयािा गररने सावयजतनक सुनुवाईको काययववधि देहाय अनुसारको 
हुनेछ : 

१. वातावरणीय अध्ययनको लाधग सावयजतनक सुनुवाई 

– प्रस्ताववत ववकास तनिायण सभबधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रिको बारेको तनणयय 
प्रक्रक्रयािा सकारात्िक प्रिाव पानय सरोकारवाला र प्रस्तावकबीच िुल्ला अधतरक्रक्रया गरी 
ववचार र राय/सुझाव प्रस्तुत गने िञ्च 

– सािाधयतिः प्रस्तावको असर क्षते्रलित्र प्रस्तावक तनकायबाट सावयजतनक सनुवुाईको आयोजना  
– सावयजतनक सुनुवाई काययक्रिको स्वतधत्र पेशागत ववज्ञहरुद्िारा सहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयािा गररने सावयजतनक सुनुवाई काययक्रिको उद्देश्य 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि सभबधििा वातावरणीय अध्ययनको तनष्कषय बारे 
प्रिाववत सिुदायलाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने िञ्चको आयोजना गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि क्षेत्रको िरातलीय वास्तववक अवस्था र वातावरणीय 
अध्ययनबाट प्राप्त तनष्कषयको शुद्िता पुष्ट्याई तथा रुजु गने 

– वातावरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयािा सभबम्धित प्रिाववत पक्ष तथा सरोकारवालाहरुसगँ प्रयायप्त 
िात्रािा परािशय गररएको तथा तनणयय प्रक्रक्रयािा सिावशे गराइएको कुराको सतुनम्श्चत गन े

– प्रिाववत, रुची राखे्न तथा सरोकारवाला पक्षले आफूलाई िहत्वपूणय लागेका र सभबम्धित 
ववषयिा ववचार प्रस्तुत गने अबसर प्रदान गन े

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि र वातावरणीय सरोकारको ववषयिा स्थानीय सरकारको 
प्रततवद्िता र प्रिावकारी जनसहिाधगता प्रवद्यिन गने 

३. सावयजतनक सुनुवाईको बारेिा सावयजतनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजतनक सुनुवाईको लितत, सिय र स्थान 

– सावयजतनक सुनुवाई हुन ेप्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रि बारे जानकारी 
– सहजकताय, गाउँपाललकाका पदाधिकारी, कियचारी र नागररक सिाजका प्रतततनधिको धचनारी 
– सुनुवाईिा सहिागी हुने सहिागीको जानकारी  

– काययपाललका कायायलय, सभबम्धित वडा कायायलय लगायत सावयजतनक स्थलिा सचूना टासँ 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनलाईन लिडडयािा सूचना प्रकाशन 
– रेडडयो, टेलललिजन, सािाम्जक सञ्जालबाट सूचना सभप्रषेण 
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– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीय िाषािा सिेत गनुय पने 

४. सावयजतनक सुनुवाईको प्रक्रक्रया तथा काययववधि 

४.१ पररचय काययक्रि 

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय, 
– गाउँपाललकाका पदाधिकारी र सभबम्धित कियचारी,  
– सिुदाय तथा लक्षक्षत सिूहका प्रतततनधि,  

– नागररक सिाज वा गैससका प्रतततनधि,  

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिका लािाम्धवत तथा संिाव्य प्रिाववत सिुदाय वा 
सहिागी,  

– स्थानीय जातनफकार र ववषयववज्ञ, 

– स्थानीय राजनीततक दलका प्रतततनधि ।  

४.२ सावयजतनक सुनुवाईको ध्येय तथा उद्देश्यबारे जानकारी तथा प्रस्तुती 

– आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रिको व्यवसातयक कायययोजना 
– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिको सभबधििा स्थलगत अवलोकन, अध्ययन र 

परािशयबाट प्राप्त सूचना तथा वववरण 
– प्रस्ताव (आयोजना तथा काययक्रि) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, म्जल्लालाई पुग्ने 

प्रिुि फाइदाहरु  
– प्रस्ताव कायायधवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, म्जल्लालाई पगु्न ेनकारात्िक असरहरु 

– नकारात्िक असर धयूनीकरणिा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको सभबधििा प्रिाववत सिुदाय तथा अधय सरोकारवालाको िारणा तथा सवाल 
प्रस्तुती 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधििा प्रिाववत सिुदायका ववचार तथा सवाल 
– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधििा सरोकारवालाको ववचार तथा सवाल 

४.४ प्रस्तावकको प्रततक्रक्रया  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट हुन ेिखु्य सिस्या तथा सबाल बारे प्रस्तावकको राय तथा ववचार 
– सिस्या तथा सबालको सभबोिनबारे प्रस्तावकको प्रततवद्िताबारे जानकारी 

४.५ ववषयववज्ञ तथा सहजकतायबाट तनष्कषय तथा सुझाव प्रस्तुती 

– काययक्रििा प्रस्तुत तथा उठाइएका सवालहरुको ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्िारा संकलन 
तथा सँस्लेषण 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्िारा तनष्कषय तथा सुझावबारे प्रस्तुती र जानकारी 
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– सावयजतनक सुनुवाईको प्रक्रक्रया, छलफलका ववषय, तनष्कषय र सुझाव सिावेश प्रततवेदन 
तयारी 

– प्रततवेदन प्रस्तावक सिक्ष पेश  

५. सहिाधगता 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रिाववत सिुदाय तथा सिूहको प्रतततनधि, लक्षक्षत वगय तथा सिुदाय 

– सभबम्धित वडाका वडाअध्यक्ष वा वडा सलिततका सदस्यहरु  

– गाउँपाललकाका प्रिुि, प्रतततनधि तथा सभबम्धित कियचारीहरु 

– नागररक सिाज, सिुदायिा आिाररत सिाज तथा लिडडयाका प्रतततनधि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रतततनधिहरु   
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अनुसूची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबम्धित) 

संक्षक्षप्त वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यम्तत वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांश : 

३. प्रततवेदनिा रहनु पने ववषयिः 

• प्रस्तावको उद्देश्य, 

• प्रस्ताव कायायधवयन हुने क्षेत्रको ववस्ततृ वववरण, 

• प्रस्ताव तयारीिा त्याङ्क सङ्कलन र ववश्वेषणको ववधि, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणिा पने सकारात्िक प्रिाव, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणिा पने नकारात्िक प्रिाव, 

• वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
• अधय आवश्यक कुरा, 
• सधदिय सािाग्री । 

४. प्रततवेदनिा सिावेश हुने वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बिोम्जि हुनेछिः 

ववषयगत क्षेत्र सकारात्िक प्रिावको 
बढोत्तरीका क्रक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहा ँ
गने? 

कसरी 
गने? 

कदहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनुिातनत बजेट 
जनशम्तत र 
सिय 

अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन 
ववधि िौततक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

सािाम्जक क्षेत्र         

साँस्कृततक क्षेत्र         

अधय         

ववषयगत क्षेत्र नकारात्िक प्रिावको 
धयूनीकरणका 
क्रक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहा ँ
गने? 

कसरी 
गने? 

कदहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनुिातनत बजेट 
जनशम्तत र 
सिय 

अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन 
ववधि िौततक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

सािाम्जक क्षेत्र         

साँस्कृततक क्षेत्र         

अधय         
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रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना तनिायण अतघ, तनिायण तथा 
सञ्चालनको चरणका लाधग अलग अलग रुपिा उल्लेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रततवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नतशा, धचत्र, ताललका, चाटय, ग्राफ 
संलग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन नेपाली िाषाको युतनकोडिा फण्ट साइज १२ 
िा टाइप गरी लेणिएको हुन ुपनछे । प्रततवदेनको प्रत्येक पानाको तलिाधथ १–१ इञ्च, बाया ँ१.२  
इञ्च र दाया ँ१  इञ्च िाली रािी पानाका दवुैतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइम्ण्डङ गरेको हुन ु
पनेछ । 
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अनुसूची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबम्धित) 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा 

 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यम्तत वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांश : (प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पनय सतन ेप्रिावको सभबधििा 
देहायका कुरा संक्षेपिा उल्लेि गने) 

• प्रस्तावको उद्देश्य :  

• िू–उपयोग पने असर :  

• वातावरणिा पने प्रततकूल प्रिाव : 

• जनस्वास््य तथा िानव जीवनिा पने असर :  

• जनसङ्ख्या र जीववकोपाजयनिा पने असर :  

• स्थानीय पूवायिारिा हुने क्षतत : 

• जलवायु पररवतयन तथा ववपद उत्थानलशलतािा पने असर :   

• अधय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस्तावको सभबधििा देहायका कुरा स्पष्ट िुलाउनु पने : 

(क) प्रस्तावको क्रकलसि : 

• प्रशोिन गने, 
• उत्पादन गने, 
• जडान गने, 
• सेवा प्रवाह गने, 
• अधय । 

(ि) डेललिरी गने िए के कस्तो वस्तु डेललिरी गने : 

(ग) प्रस्तावको : 

• जडान क्षिता : 

• प्रततददन वा वषय कतत घण्टा सञ्चालन हुने : 
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(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हँुदा तनष्कासन हुन े(कतत सिय सञ्चालन हँुदा कतत पररिाणिा 
तनष्कासन हुन ेहो ) िुलाउनु पने :  

• ठोस 

• तरल 

• हावा 
• ग्याँस 

• ध्वतन 

• िूलो 
• अधय । 

(च) प्रयोग हुन ेऊजायको : 

• क्रकलसि : 

• स्रोत : 

• िपत हुन ेपररिाण (प्रततघण्टा, ददन र वषयिा) : 

  (छ) जनशम्ततको आवश्यकता कतत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कायायधवयन गनय आवश्यक पने : 

• कुल पूँजी : 

• चालु पूँजी : 

• जलिनको क्षेत्रफल : 

• िवन र ततनका क्रकलसि : 

• िेलसनरी औजार :  

• अधय : 

   (झ) प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेक्षेत्रको ववस्ततृ वववरण : 

• नतसा : 

• सो क्षेत्र र वररपररको जनसंख्या र बसोबासको म्स्थतत : 

• प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेक्षेत्रको आसपासिा कुनै संवेदनशील धचज वा वस्तु रहेको िए 
त्यस्ता धचजवस्तुको वववरण : 

• हालको म्स्थतत : 

• पानीको स्रोत : 

• फोहरिैला फ्याँतने वा प्रशोिन गने व्यवस्था : 

• प्रस्ताव कायायधवयन हुने ठाउँिा आवत जावत गने बाटो : 
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• उत्पादन प्रक्रक्रया :  

• प्रववधिको वववरण : 

• अधय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणिा पने प्रिाव : 

(क) सािाम्जक, आधथयक र साँस्कृततक क्षेत्रिा पने प्रिाव : 

• िानव स्वास््यिा पने प्रिाव : 

• जीववकोपाजयनिा पने प्रिाव :  

• िेतीयोग्य जलिनिा हुन ेक्षय : 

• वन जङ्गलिा पुग्ने क्षय : 

• सािाम्जक, साँस्कृततक र िालियक िूल्य िाधयतािा हुन ेपररवतयन : 

• अधय : 

(ि) जैववक प्रिाव : 

• जनसङ्ख्या :  

• वनस्पतत तथा जीवजधतु :  

• प्राकृततक वासस्थान र सिुदाय : 

(ग) िौततक प्रिाव : 

• जलिन : 

• वायुिण्डल : 

• पानी : 

• ध्वतन : 

• िानव तनलियत वस्तु : 

• जलवायु :  

• अधय : 

५. प्रिाव कायायधवयनका ववकल्प : 

  डडजाइन : 

  आयोजना स्थल : 

  प्रक्रक्रया, सिय–ताललका : 

  प्रयोग हुने कच्चा पदाथय : 
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  अधय कुरा : 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाका : 

७. अधय आवश्यक कुरा : 

८. प्रततवेदनिा सिावेश हुने वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बिोम्जि हुनेछ : 

ववषयगत क्षेत्र सकारात्िक प्रिावको 
बढोत्तरीका क्रक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहा ँ
गने? 

कसरी 
गने? 

कदहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनुिातनत बजेट 
जनशम्तत र 
सिय 

अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन 
ववधि िौततक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

सािाम्जक क्षेत्र         

साँस्कृततक क्षेत्र         

अधय         

ववषयगत क्षेत्र नकारात्िक प्रिावको 
धयूनीकरणका 
क्रक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहा ँ
गने? 

कसरी 
गने? 

कदहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनुिातनत बजेट 
जनशम्तत र 
सिय 

अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन 
ववधि िौततक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

सािाम्जक क्षेत्र         

साँस्कृततक क्षेत्र         

अधय         
         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना तनिायण अतघ, तनिायण तथा 
सञ्चालनको चरणका लाधग अलग अलग रुपिा उल्लेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रततवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नतशा, धचत्र, ताललका, चाटय, ग्राफ 
संलग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन नेपाली िाषाको युतनकोडिा फण्ट साइज १२ 
िा टाइप गरी लेणिएको हुन ुपनछे । प्रततवदेनको प्रत्येक पानाको तलिाधथ १–१ इञ्च, बाया ँ१.२ 
इञ्च र दाया ँ१  इञ्च िाली रािी पानाका दवुैतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइम्ण्डङ गरेको हुन ु
पनेछ । 
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अनुसूची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबम्धित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन सभबधिी सावयजतनक सूचनाको ढाँचा 

 

.............. आयोजना/काययक्रिको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारी सभबधिी 
सावयजतनक सूचना 

(प्रकाशन लितत ....................) 

........... प्रदेश ............ म्जल्ला ................ गाउँपाललका 

................ (प्रस्तावकको नाि उल्लेि गने) द्वारा देहाय बिाम्जिको प्रस्ताव 
कायायधवयन गनय लाधगएको छ । 
प्रस्तावकको नाि र 
ठेगाना 

............ नाि ......... ठेगाना ........... 

(ईिेल) ........... फोन नं. 
प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रिको िुख्य ववषेशता उल्लेि गने 
प्रिाव पनय सतने क्षेत्र .......... म्जल्ला ......... गाउँपाललका/नगरपाललका 

.......... वडँ नं. 
 

िाधथ उम्ल्लणित प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रततवेदन तयारी गन ेक्रििा सो क्षते्रको जैववक 
तथा पाररम्स्थततकीय प्रणाली, प्राकृततक तथा िौततक प्रणाली, सािाम्जक तथा आधथयक प्रणाली र 
साँस्कृततक प्रणालीहरु बीच के कस्तो सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव पदयछ िनी यक्रकन 
गनय सरावल गाउँपाललका, ..............वडा सलितत, ववद्यालय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवाला 
व्यम्तत वा संस्थाको राय सुझाव ललन आवश्यक िएकोले यो सावयजतनक सचूना प्रकाशन िएको 
लिततले सात ददन लित्र देहायिा उम्ल्लणित ठेगानािा आई पगु्न ेगरी ललणित राय सझुाव उपलब्ि 
गराई ददन ुहुन अनुरोि गररधछ । प्रस्तावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेल) 

........... फोन नं. 
परािशयदाताको नाि र 
ठेगाना 

............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेल) 

........... फोन नं. 
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अनुसूची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सभबम्धित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गने ववज्ञ तथा अध्ययन टोली 

 

क. संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रततवेदन तयारी संलग्न हुने ववशषेज्ञहरुिः  

१. िौततक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबम्धित ववषय जस्तैिः 
लसलिल वा िकेातनकल इम्ञ्जतनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िूववज्ञान, आक्रकय टेतट, हाइड्रोलोजी वा अधय 
सभबम्धित ववषयिा स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीिा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन 
काययिा अनुिव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इम्ञ्जतनयररङ्गिा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीिा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन काययिा अनुिव 
िएको  

3. सािाम्जक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रिा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनुिव 
िएको  

 

ि. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रततवेदन तयारी संलग्न हुन ेववशेषज्ञहरुिः  

1. िौततक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबम्धित ववषय जस्तैिः 
लसलिल वा िकेातनकल इम्ञ्जतनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िूववज्ञान, आक्रकय टेतट, हाइड्रोलोजी वा अधय 
सभबम्धित ववषयिा स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीिा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन 
काययिा अनुिव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इम्ञ्जतनयररङ्गिा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीिा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन काययिा अनुिव 
िएको  

3. सािाम्जक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रिा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीिा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन काययिा अनुिव 
िएको  
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४. आवश्यकता अनुसार सभबम्धित क्षेत्रको ववज्ञिः Civil Engineer, Architect, Economist, 

Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, 

Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैिः  

– वन तथा वकृ्षारोपण र हररयाली क्षेत्रिः फरेष्टर वा वायोडाइिरलसटी ववज्ञ आदद 

– सडक, पुल तथा यातायात क्षेत्रिः यातायात इम्ञ्जतनयररङ्ग आदद 

– पययटन क्षेत्र : पययटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जलस्रोत र लसचंाई क्षेत्रिः Hydrologist, Irrigation Engineer आदद । 

– आवास, िवन, वस्ती तथा शहरी ववकास क्षेत्र : िवन इम्ञ्जतनयर वा आकीटेतट  

– उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र : अथयशास्त्री तथा व्यवस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््य क्षेत्र : िेडडकल डातटर आदद 

– लशक्षा क्षेत्र : लशक्षाशास्त्री वा िेडडकल डातटर आदद 

– िानी क्षेत्र : िूगियशास्त्री आदद 

– कृवष क्षेत्र : कृवष तथा िेटेनरी ववज्ञ आदद 

– िानेपानी, सरसफाई तथा ढल तनकास क्षेत्र : वास इम्ञ्जतनयर आदद 

उम्ल्लणित ववज्ञ तथा अध्ययन टोलीको योग्यता वातावरण सभबधिी संघीय कानूनिा तोक्रकए 
बिोम्जि हुनुपनेछ । 
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अनुसूची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सभबम्धित) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाचँा 

वातावरणीय प्रिाव सकारात्िक प्रिाव 
बढोत्तरी/ 
नकारात्िक असर 
धयूनीकरणका 
क्रक्रयाकलापहरु (के 
के गने?) 

स्था
न 
(क
हाँ 
गने) 

सञ्चाल
न 
प्रक्रक्रया 
(कस
री 
गने?) 

सञ्चाल
न 
प्रक्रक्रया 
(कस
री 
गने?) 

सिय 
(कदह
ले 
गने?) 

अनुिातन
त श्रोत 

म्जभिेवा
री 

अनुगि
नको 
ववधि 

क. िौततक वातावरण         

1. तनिायण अतघको 
चरण 

        

         

2. तनिायण चरण         

         

3. तनिायण पतछको 
चरण 

        

         

ि. जैववक वातावरण         

1. तनिायण अतघको 
चरण 

        

         

2. तनिायण चरण         

         

3. तनिायण पतछको 
चरण 

        

         

ग. सािाम्जक, 
आधथयक र साँस्कृततक 
वातावरण 

        

1. तनिायण अतघको 
चरण 

        

         

2. तनिायण चरण         
         

3. तनिायण पतछको         



                    सरावल राजपत्र         
  

 

चरण 
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अनुसूची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सभबम्धित) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायधवयन अनुगिनको ढाँचा 

 

अनुगिनका 
प्रकार 

अनुगिनका 
सूचक 

अनुगिनको 
ववधि 

अनुगिनको 
स्थान 

अनुगिनको 
सिय 
(आववृत्त) 

अनुिातनत 
रकि 

अनुगिन 
गने 
तनकाय १. प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगिन 

       

       
       

2. प्रिाव अनुगिन 
       

       
       

3. तनयिपालन अनुगिन 
       
       

       

 

 

 


